خبر
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي:

مواضع شوراي امنيت ملي تنها از سوي
سخنگوي اين نهاد اعالم ميشود

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت :مواضع شوراي امنيت ملي تنها
از سوي سخنگوي اين نهاد اعالم ميشود.به گزارش خبرگزاري مهر ،کيوان
خسروي گفت :اخبار و مواضع اين شورا و دبيرخانه آن فقط از سوي سخنگوي
اين نهاد اعالم مي شود.وي با اشاره به اقدام خالف قانون برخي کانال هاي
خبري مشکوک و انتشار اخباري جهت دار به نقل از مقام مطلع در شوراي
عالي امنيت ملي اظهار داشت :هرگونه اطالع رساني خارج از مسير ذکر شده
ضمن آنکه مورد تاييد نيست ،اقدامي خالف قانون محسوب مي شود.وي افزود:
شناسايي و برخورد قانوني با شبه رسانه هاي متخلف که مبادرت به اقداماتي
از اين دست مي کنند ،توسط مراجع ذيربط در دست انجام است.

نقدي :دشمن در تالش براي
مشغول کردن اذهان به حواشي است

معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران گفت :دشمن در تالش براي مشغول
کردن اذهان به حواشي است.به گزارش ايسنا ،سردار محمدرضا نقدي در
اختتاميه سومين جشنواره رسانهاي ابوذر قزوين اظهار کرد :انقالب اسالمي
امروز توسط رهبري اداره ميشود که صددرصد بر اصول انقالب باقيمانده است
و امروز سنگرهاي مختلف يکي پس از ديگري در حال فتح است و پيروزيهاي
بزرگي به دستاوردهاي بزرگ انقالب اضافه شود.وي افزود :انقالب اسالمي در
چهل سالگي خود توانسته بزرگترين دستاوردهاي خود را به طور کامل حفظ
کند و ما امروز به عنوان مستقلترين کشور جهان در آزادي کامل قرار داريم
و مردم ساالري در اين کشور بسيار بينظير است.معاون فرهنگي و اجتماعي
سپاه افزود :عظمت واليتفقيه در اين است که با وجود اختياراتي که دارد
همواره در طول  ۴۰سال گذشته به راي مردم در انتخابها احترام گذاشته
و با مردم عهد بسته که براساس راي مردم کشور اداره شود.وي با بيان اينکه
تقوا و عظمت واليت فقيه در احترامي است که به راي مردم مي گذارد ،گفت:
ملتزم شدن عملي به مردم ساالري ديني و پايبندي به اصول اصلي خود يعني
استقالل ،آزادي و جمهوري اسالمي از زيباييهاي چهل سالگي انقالب است.
نقدي با بيان اينکه دشمن در تالش است اذهان عمومي را از دستاوردهاي
بزرگ انقالب اسالمي دور و به حواشي و بزرگنمايي آن مشغول کند گفت:
در حالي پالسکو را بزرگ ميکنند که  ۵ماه بعد در انگليس يک برج آتش
ميگيرد و يا در آمريکا شاهد آتش گرفتن در نيويورک هستيم اما هيچ خبري
از رسانهها براي اطالعرساني نيست .وي ادامه داد :موضوع فساد مالي و اخالقي
را در کشور ما بزرگ ميکنند ،اما در دنيا شاهد فسادهاي بزرگي هستيم؛
به گونهاي که بيش از  ۱۵خانم از ترامپ به دليل فساد اخالقي شکايت کردهاند
اما رسانهها در اين وادي ورود ندارند و تنها به دنبال تحت فشار قرار دادن
انقالب اسالمي هستند.نقدي خاطرنشان کرد :در اين جنگ نابرابر رسانهها
بايد هوشيار باشند و در مسئوليتهاي خود در راستاي اهداف انقالب اسالمي
دستاوردهاي چهل ساله آن را مورد توجه قرار دهند.

بعيدينژاد :کشورهاي اروپايي پناهگاه
نمايندگان گروههاي تروريستي شدهاند

سفير ايران در لندن نوشت :متاسفانه کشورهاي اروپايي عالوه بر منافقين،
مأمن و پناهگاه نمايندگان گروههاي تروريستي و تجزيهطلب جديدي شدهاند
که آشکارا به دنبال تالش براي تجزيه ايران هستند.به گزارش گروه سياسي
خبرگزاري ميزان ،حميد بعيدينژاد سفير ايران در لندن در صفحه شخصي
خود نوشت :متاسفانه کشورهاي اروپايي عالوه بر منافقين ،مأمن و پناهگاه
نمايندگان گروههاي تروريستي و تجزيهطلب جديدي شدهاند که آشکارا به
دنبال تالش براي تجزيه ايران هستند.وي افزود :ملت ايران ايجاد فرصت به
اين گروههاي منفور براي طراحي اقدامات تروريستي و تجزيه ايران را مصداق
آزاديهاي سياسي نمي داند.
شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

»

عضو جمعيت رهپويان انقالب اسالمي گفت :روحاني بدون سبد رأي اصالحطلبان رئيسجمهور
نميشد.پرويز سروري در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اظهارات اخير واعظي مبني بر اينکه ما هيچ ائتالفي
با اصالحطلبان نداشتهايم ،گفت :کارگزاران هميشه در عرصه استفاده از فرصتها بسيار
تبحر دارند ،اما همه بر اين مسئله واقف هستند که کارگزاران سبد رايي ندارد و نميتوانند
با حمايت از کسي به پيروزي برسند و خودشان هم اين موضوع را ميدانند.وي با بيان
اينکه کارگزاران فرصتطلبهاي حرفهاي هستند ،افزود :اين امر بسيار مبرهن و روشن
است کهاگر سبد رأي اصالحطلبان نبود ،هرگز روحاني رئيسجمهور نميشد .وي با بيان
اينکه به نظرم انتخاب روحاني نقشه طراحي شده توسط مرحوم هاشمي رفسنجاني بود،
گفت :اين نقشه به خوبي طراحي شد و کارگزاران توانست اصالحطلبان را کنار رينگ ببرد

و آنها را مجبور کند که از گزينه کارگزاران و مرحوم هاشمي حمايت کنند و اين امر حتي
در باور کارگزاران نيست که به صورت مستقل به پيروزي برسند.عضو شوراي مرکزي با
اشاره به اختالفات اصالحات و دولتيها تصريح کرد :اين گفتوگوهاي اختالفي نمايانگر اين
است که اختالفاتي در جبهه اصالحطلبان به وجود آمده و بر خالف تمايل آنها به بيرون
از فضاي داخلي آنها درز پيدا کرده است.سروري با بيان اينکه انتقادات اصالحطلبان رويه
آنها براي فرار رو به جلو است ،گفت :گروهي از اصالحطلبان ميخواهند اختالفات به بيرون
درز پيدا کند تا نوعي جدايي دولت از اصالحطلبان در اذهان مردم شکل بگيرد.وي افزود:
از آنجايي که اصالح طلبان احساس ميکنند دولت به آخر خط رسيده است و چيزي جز
هزينه روي دست اصالحطلبان نگذاشته است ،دنبال اين هستند که داستان را به گونهاي
مديريت کنند که در اذهان مردم ،فاصله زياد دولت با اصالحطلبان شکل بگيرد.

سياسي

سردار افشار:

به وجود نيامده است .استکبار جهاني براي ايجاد
داعش هزينه بسياري کرده است.
وي با بيان اينکه آمريکا هفت تريليون دالر براي
داعش هزينه کرد که تمام بودجه کشور از ابتداي
انقالب اسالمي تاکنون به اين ميزان هم نميرسد.
چرا استکبار با اين ميزان هزينه دستاوردي نداشته
است گفت :برخي افراد خائن و نفوذي در داخل
کشور جمهوري اسالمي را محکوم ميکنند که
مشکالت اقتصادي فعلي کشور ناشي از هزينه کردن
در سوريه و عراق است البته اين حرف نادرستي است.
نخستين فرمانده نيروي مقاومت بسيج با بيان اينکه
هزينه هفت تريليون دالري آمريکا و دو تريليون
دالري عربستان را در مقايسه با هزينه جمهوري
اسالمي که حدود  ۶ميليارد دالر و به صورت قرضي
است هزينه هنگفتي است ادامه داد :مدافعان حرم
با روحيه بسيجي افتخار آفريني کردند و مسير

نخستين فرمانده نيروي مقاومت بسيج گفت :آمريکا
هفت تريليون دالر براي داعش هزينه کرد.به گزارش
خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان ،سردار سرتيپ پاسدار عليرضا افشار در
مراسم سومين سالگرد بزرگداشت شهداي خانطومان با
اشاره به اينکه در طول چهل سال پس از پيروزي انقالب
اسالمي دشمنيهاي استکبار جهاني و همپيمانانش
عليه انقالب اسالمي ادامه داشته است ،اظهار کرد:
ما همواره در جبهه و صحنه مبارزه هستيم و با
امام حسين پيمان بسته ايم که راه عاشورا را ادامه
دهيم.وي با بيان اينکه امروز جنگ ما بسيار پيچيدهتر
و سختتر از دوران دفاع مقدس است .اگر داعش
در عراق و سوريه پيروز ميشد چه برسر مسلمانان
ميآمد .اين فتنهاي است که آمريکا و همپيمانانش
که از مدتها پيش براي آن برنامه ريزي کرده بودند
گفت :داعش مانند وهابيت در عربستان يک شبه

حجتاالسالم دي رباز:

مسئوالن با کمکاري کشور را
دچار چالش نکنند

رزمندگان دفاع مقدس را ادامه دادند.افشار درباره
تفاوت بسيج و ارتشهاي غربي و شرقي که ادعاي
داشتن نيروهاي مردمي دارند ،بيان کرد :عضويت
مردم در بسيج داوطلبانه و عاشقانه است ،ولي در
ساير نيروها اين عضويت اجباري است.وي افزود:

حجتاالسالم ابوتراب يفرد:

امروز نام بردن از مقاومت با محدوديت و مظلوميت
همراه نيست و بايد پسوند پيروز را به آن اضافه کرد.
افشار با اشاره به جنگ در دوران کنوني گفت :جنگ
امروز ما جنگ نرم است که مقام معظم رهبري هم
نسبت به آن تاکيد داشتند.

 50هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور داريم

خطيب نماز جمعه تهران گفت 50 :هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در
کشور داريم .به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم حجتاالسالم
سيد محمدحسن ابوترابيفرد در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران
گفت :نظام جمهوري اسالمي ايران و جبهه مقاومت که دنياي استکبار
را در حيرت فرو برده و آنها را در حالت انفعالي قرار داده است ،دستاورد
عمل صالح است.وي با بيان اينکه در جامعه اسالمي اقتصاد هدف نيست
و ابزاري براي تعالي و تکامل انسان است ،ادامه داد :براي تعالي و استحکام
جامعه انساني به اقتصاد توجه ويژه اي داشته باشيم.امام جمعه موقت
تهران تصريح کرد :اقتصاد نبايد بر مصرف حداکثري و برپايه نفت باشد
بلکه بايد بر پايه علم ،دانش و مديريت صحيح مصرف باشد که در آستانه
بررسي بودجه سال  98در مجلس نيز بايد به اين نکات توجه داشته
باشيم.ابوترابيفرد با اشاره به تقديم بودجه سال  98کل کشور از سوي
دولت به مجلس ،گفت :نمايندگان در حال بررسي اليحه بودجه سال
آينده هستند ،اليحه بودجه تبيين کننده نقشه راه يک کشور در طول
يک سال است .برخي از تحليلگران مي گويند نقشه راه را به ما بگوييد تا
ما تحليل خود را از حوزه هاي گوناگون کشور اعم از سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي را ارائه دهيم و اين نشان ميدهد نقش بودجه تعيين کننده
است.وي ادامه داد :ارزيابي صاحب نظران و مرکز پژوهش هاي مجلس از
بودجه سال  98اين است که تفاوت معني داري بين اليحه بودجه  98با
سالهاي گذشته غيراز افزايش ارقام متناسب با تورم ديده نميشود و ما
نيازمند تحول در بودجه هستيم.خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينکه

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

اقدامات شفافسازي در بودجه سال  98شکل گرفته است ،عنوان کرد:
قدمهاي کوتاهي براي کاهش برخي هزينهها برداشته شده اما اين اقدام
متناسب با تحول و تغييرات در کشور و حرکت به سمت بودجه مبتني بر
عملکرد نيست.ابوترابيفرد تصريح کرد :در بحث بودجهنويسي سخت نيازمند
تحول هستيم و بايد در کوتاه مدت نگاهها به بودجهنويسي تغيير کند.وي
با تاکيد براينکه در سهحوزه سياستمالي،پولي و بانکي نيازمند تغييرات
اساسي هستيم ،اظهار داشت :اگر سياستهاي مالي اصالح نشود ،بنا به
داليلي در سالهاي آينده دچار مشکل جدي خواهيم شد و اگر سياست
پولي اصالح نشود ،تورم در سالهاي آينده درست نخواهد شد واگر نظام
بانکي کشور اصالح نشود رشد نقدينگي در سالهاي آينده براي کشور
چالشهاي اقتصادي خلق خواهد کرد.خطيب نماز جمعه تهران با اشاره
به اينکه بايد شاهد تغيير در ساختار مالياتي کشور باشيم ،ادامه داد :امروز
به اذعان صاحبنظران  40تا  50درصد فرار مالياتي داريم ،اين يعني
اينکه  40تا  50هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور داريم ،اين عدد
بسيار درشتي است ،اصالح نظام مالياتي به معناي افزايش نرخ نيست.
جامعه در راه رشد و رکود بايد پرداخت مالياتي داشته باشد ،امروز در
تعريف حکمراني خوب ،يکي از شاخصها نظام مالياتي فراگير است که ما
با آن فاصله زيادي داريم.ابوترابي با تاکيد براينکه بايد از ماليات دهندگان
بر اساس سودي که به دست ميآورند ماليات دريافت کرد ،افزود:اگر اين
اتفاق رخ ندهد توان رقابت از بين ميرود و فساد اقتصادي توليد ميشود
بايد پايههاي مالياتي افزايش پيدا کنند ،کشورهايي که خود را از تورم
نوبت دوم

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي)
فرودگاه بين المللي آيت اله جمي آبادان

آگهي مناقصه

نجات دادهاند به اين موضوع توج ه ويژهاي داشتهاند.وي با اعالم اينکه در
برخي مواقع از بسياري از حوزهها ماليات دريافت نميشود ،اضافه کرد:
افرادي که قوه قضائيه دستگير کرده است فرار مالياتي داشتهاند و يک
ريال هم ماليات پرداخت نکردهاند .دستگاههاي مالياتي براي دريافت ماليات
نيازمند اطالعات هستند که دستگاههاي مختلف بايد اين اطالعات را در
اختيار آنها قرار دهند .خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينکه اصالح نظام
مالياتي بايد دستور کار اول کشور باشد ،عنوان کرد :نمايندگان مجلس
نيز بايد به اين موضوع بپردازند چون فرار مالياتي خيانت به کشور و ظلم
به افرادي است که ماليات پرداخت ميکنند.ابوترابيفرد گفت :نميتوان
بدون کاهش هزينهها ،قدمي برداشت ،امروز در کشور بايد هزينه ها را
مديريت کنيم از اين رو افزايش حقوقها بايد متناسب با منابع واقعي
بودجه تامين شود .افزايش حقوقها با دستاندازي به منابع بانک مرکزي
و بانکها يعني کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم که اين خيانت
به ملت ايران است.اينکه ما پيام بدهيم  10تا  20درصد افزايش حقوق
داشتهايم و سپس تورم  40درصدي درست شود اين کار مناسب نيست.
وي با انتقاد از ضابطه تخصيص بودجه در برخي نهادها اظهار داشت :ما
بايد در جهت کاهش هزينهها حرکت کنيم ،فرزندان و خانواده شما در
صورتي ميتوانند آينده خوبي داشته باشند که هزينههاي کشور مديريت
شود.خطيب جمعه تهران ادامه داد :با کاهش هزينههاي دولت نميتوانيم
شاهد کاهش تورم باشيم ،بايد درآمدهاي مالياتي مشروع را افزايش دهيم
تا بدهيهاي دولت کاهش پيدا کند.

فرودگاه بين المللي آيت ا ...جمي آبادان

نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري گفت :مسئوالن با
کم کاري کشور را دچار چالش نکنند.حجتاالسالم عسکر ديرباز در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاري رسا ،با اشاره به اينکه انقالب اسالمي از دل حوزه علميه نشأت
گرفت ،گفت :حوزه علميه پس از انقالب اسالمي به صورت تمام قد در خدمت
نظام اسالمي بوده و گواه بر اين مطلب نيز حضور گسترده روحانيون در جبهه هاي
جنگ تحميلي و کمک به رزمندگان اسالم است.وي با تأکيد بر اين که همراهي و
همدردي روحانيت با مردم در شرايط کنوني که جامعه در تنگناي اقتصادي قرار
دارد مشهود است ،عنوان کرد :سطح زندگي بسياري از فضال و طالب ،از سطح
زندگي اقشار کم درآمد جامعه هم پايينتر است ،اما در عين حال کنار مردم بوده
و با تذکر دادن به دولت و مسئوالن از منافع آنها دفاع مي کنند.وي با بيان اينکه
سران قواي سه گانه بايد با همبستگي و اتحاد مشکالت معيشتي مردم را حل
کنند ،ادامه داد :مسئوالن بايد بدانند که اگر روند اقتصادي مملکت تغيير نکرده و
مشکالت مردم حل نشود ،قطعاً انقالب اسالمي با آسيب مواجه خواهد شد.ديرباز
با اشاره به اينکه بحران تورم ،بيکاري و ساير آسيبهاي اجتماعي بايد مهار شود،
گفت :ما چشمانداز مثبت و روشني داريم که با اجراي آن در آينده نزديک وضعيت
جامعه بهبود پيدا ميکند؛ مهم ترين و بهترين راه حل مشکالت کشور و رسيدن
به افق روشن ،پيروي از منويات رهبر معظم انقالب است.

طاهرخاني :استانيشدن انتخابات مجلس
به صالح کشور نيست

عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت :استاني شدن انتخابات مجلس به
صالح کشور نيست.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،بهمن
طاهرخاني با بيان اينکه استاني شدن انتخابات مجلس به صالح کشور نيست،
گفت :استنباط من از اين موضوع با توجه به تجربيات حقوقي اين است که در
شرايط فعلي و همچنين با توجه به مولفه هاي تاثيرگذار در انتخابات استاني شدن
انتخابات به صالح کشور نيست.وي با بيان اينکه قانون احزاب به معناي ميداني و
عملياتي در کشور نداريم ،افزود :تحزب به معناي واقعي در کشور وجود ندارد که
براي فردي که ميخواهد وارد عرصه انتخاباتي شود انتخابات هزينه بردار نباشد.
نماينده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد :بيشک اگر قانون احزاب را به درستي
در کشور پياده و عملياتي ميکرديم حزبهاي فعالي در سطح کشور داشتيم که
از کانديداي مورد نظر حمايت ميکردند و کانديداها از نظر مالي نيازي به تقويت
نداشتند.وي يادآور شد :از اين رو به دليل فراهم نبودن شرايط ،افرادي که در
شهرهاي کوچک ميخواهند نامزد انتخاباتي شوند نميتوانند در مرکز استان نيز
جايگاهي را براي خود ايجاد کنند و براي اينکه نامزدها خود را به مردم ارائه کنند
نيازمند يک سري ابزارهايي مانند فضاي مجازي ،راديو و تلويزيون استاني يا کشوري
و يا تيزرهاي تبليغاتي هستند که براي آنها هزينهبر است.

فرم شماره ( -)6آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
جمهوری اسالمی ایران
شماره  97 / 1020و مناقصات عمومی دو مرحله ای تجدید شده
وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق اصفهان
شماره  97 / 1024 ، 97 / 1023 ، 97 / 1022 ، 97 / 1021و 97 / 1025

نوبت دوم

شرکت مناقصه گزار  :شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع
کار (شرکت درمناقصه) -ریال

شرایط و الزامات ورود به
مناقصه

97 / 1020

انجام تعميرات اساسي واحد  3نيروگاه اصفهان در سال 1398 - 1397

4 ، 910 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

97 / 1021

خريد الكتروماتيک والو

1 ، 900 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

97 / 1022

خريد هيترهاي فشار قوي شماره  5و  4واحد  3نيروگاه اصفهان

2 ، 000 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

97 / 1023

ساخت و تحويل دو ست كامل از پره هاي ثابت رديف هاي اول و دوم (مجموع  4ست) به همراه
آزمايش هاي مربوطه جهت توربين گازي GG4C

2 ، 540 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

97 / 1024

ساخت و تحويل دو ست كامل از پره هاي ثابت رديف سوم و يک ست كامل از پره هاي متحرك رديفهاي
اول ،دوم و سوم (مجموع  5ست) به همراه آزمايش هاي مربوطه جهت توربين گازي GG4C

1 ، 500 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

97 / 1025

خريد پكينگ برج خنک كن نيروگاه اصفهان

1 ، 100 ، 000 ، 000

 -با ارزيابي انجام مي شود.

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه  :كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد ،با مراجعه به «سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد)» به آدرس  www.setadiran.irامكانپذير خواهد بود( .تماس با كارفرما در صورت لزوم در ساعات اداري با شماره هاي تماس  37871781و 37871785
  031داخلي ) 8017مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از روز چهارشنبه مورخ  1397 / 10 / 19لغايت روز يک شنبه مورخ 1397 / 10 / 23
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) :ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريز وجه نقد به حساب شماره  4101121130232162نزد بانک 
مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام پرداخت درآمد شركت توليد نيروي برق اصفهان
مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه  :نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثر تا ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ 1397 / 11 / 06
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري گردد .ضمن ًا الزم است صرف ًا پاكت (الف) به صورت فيزيكي تحويل امور تداركات و قراردادهاي شركت توليد
نيروي برق اصفهان به نشاني اصفهان ،ابتداي اتوبان ذوب آهن ،بلوار شفق ،خيابان نيروگاه ،جنب ساختمان معاونت بهره برداري ،كد پستي  8178615651گردد و
پاكت هاي (ب) و (ج) بصورت فيزيكي تحويل نگردد.
زمان و محل باز گشایی پاکتهای مناقصه  :ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  1397 / 11 / 06سالن جلسات شركت توليد نيروي برق اصفهان
سایر شرایط مناقصه :
 - 1به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء ،مشروط و مخدوش بوده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 2به درخواست ها و مدارك بعد از تاريخ و ساعت اعالم شده (  10صبح روز شنبه مورخ  ) 1397 / 11 / 06ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 3اطالعات تماس «سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن)  :مركز تماس :
 ، 021 - 27313131دفتر ثبت نام  88969737 :و  ( 021 - 85193768اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه  an.irwww.setadirبخش
« ثبت نام  /پروفايل تامين كننده  /مناقصه گر » موجود است) .
 - 4ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مي باشد.
 - 5ضمنا مي توانيد اين آگهي را در سايتهاي اينترنتي ذيل مشاهده كنيد.
		 www.setadiran.ir
http://iets.mporg.ir
شناسه آگهي 342988

شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
موضوع مناقصه عمليات اجرايي مرمت و بهسازي ساختمانها ،زيرساختهاي تاسيسات برقي،
مكانيكي ،عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه بين المللي آيت ا ...جمي آبادان
مهلت و محل دريافت اسناد :فرودگاه آبادان – دبيرخانه ساختمان اداري
تلفن 06153366494-6
به مدت  7روز از انتشار اولين آگهي (پايان وقت اداري روز شنبه  )97/10/29براي كسب
اطالعات بيشتر رجوع كنيد به سايت http://iets.mporg.ir
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خبر

آمريکا هفت تريليون دالر براي داعش هزينه کرد

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

خ ش 97/10/22

روحاني بدون
سبد رأي اصالحطلبان
رئيسجمهور نميشد

شنبه  22دي 1397
 5جمادي االول  12-1440ژانويه - 2019سال سي و چهارم-شماره 9407

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي و
آييننامههاي اجرايي آن از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ،به منظور انجام خدماتي به شرح ذيل از كليه شركتهاي واجد شرايط ،جهت
شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2دستگاه نظارت :دفتر حراست و امور محرمانه كارفرما
 -3موضوع مناقصه :انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيكي از تاسيسات و اماكن آب شيرينكن چابهار  -كنارك به تعداد  19نفر نگهبان
 -4مدت زمان اجراي كار :به مدت يك سال شمسي پيشبيني شده است.
 -5مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:
( 350000000سيصد و پنجاه ميليون) ريال
نوع تضمين :الف -رسيد بانكي واريز وجه نقد و ب -ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامههاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي
مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند به نفع كارفرما.
 -6تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز ميباشد.
لذا شركتهاي خدمات حفاظتي مورد تاييد حراست وزارت نيرو كه داراي گواهي صالحيت و رتبه حفاظتي و مراقبتي و نگهباني از نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران (مركز انتظام) ميباشند ،ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ  200000ريال (دويست هزار ريال) ،اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد
مناقصه و در مواعد زماني مندرج در سامانه ،مدارك الزم شامل؛ پاكات (الف)( ،ب) و (ج) را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي
 pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.
* به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/22 :قدر آب اين نعمت گواراي الهي را بدانيم
خ ش97/10/19 :

تاريخ انتشار 97/10/22

سروري:

آگهي مزايده

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجبالغ در نظر دارد از طريق انتشار مزايده كتبي نسبت به فروش يك دستگاه
خودرو وانت مزدا دو كابين آبي رنگ (دوگانه سوز) مدل  1388و به شماره انتظامي  579ط  41ايران  78متعلق به
موقوفات اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجبالغ مي باشد اقدام نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را تا روز دوشنبه مورخ  97/11/15تا ساعت  13:30ظهر وقت اداري به
دبيرخانه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجبالغ به آدرس هشتگرد شهرك اداري روبروي تامين اجتماعي
ارائه و رسيد دريافت نمايند و يا جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي  44221130و  44221140تماس حاصل نمايند
و در ضمن بازگشايي پاكتها روز سهشنبه  97/11/16ساعت  10الي  12در محل اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان
ساوجبالغ به عمل خواهد آمد.

تاريخ انتشار 97/10/22
خ ش 97/10/22

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساوجبالغ

